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§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes efter att Tjänstedesign lagts till under § 10 

Övrigt. 

§3 Protokolljusterare  

Till justerare av dagens protokoll utsågs Anne- Marie Larsson. 

§4 Anmälan om föregående protokoll 

Styrelseprotokoll 2020-11-27 och AU-protokoll 2020-11-19 anmäldes 

och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport hade sänts ut inför styrelsemötet. Kenneth 

Andersson föredrog denna. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten och 

lägga den till handlingarna. 

§6 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

6.1 Centrumbildning- Hur går vi vidare? 

Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland, och Fredrik Lundén, 

SOF Centrala Östergötland, berättade om planeringsarbetet med att 

komma igång med innovation- och kunskapscentret. Den inlämnade 

ansökan till EFS-rådet fick avslag. Det pågår dialog med ESF, 

Vinnova och departementen om att hitta en långsiktig finansiering. 

SOF Centrala Östergötland har i sin budget avsatt medel för att kunna 

stödja ett nära samarbete med NNS. Tanken är att NNS ska vara en 

aktiv part i centrat, bland annat via NNS tjänstemannastöd. 

Kenth Carlsson efterfrågade mer information kring centrumbildningen 

och Mattias Bergström meddelade att det kommer att skickas ut efter 

mötet. 
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Beslut: 

Styrelsen beslutade att den inriktning som styrelsen tagit står fast, 

även om förutsättningarna ser annorlunda ut nu. Ola Andersson får 

fortsatt uppdrag att föra dialog med Mattias Bergström kring arbetet. 

Frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte 2021-03-25. 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

6.2 Kontaktmannaskapet 

Marie Svensson informerade att flera i styrelsen har kommit igång 

med att ta kontakt med förbunden som ligger inom sitt område för att 

få igång arbetet med kontaktmannaskapet. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, 

regionalt och nationellt 

6.3 Behovsanalys 

Mats Forsberg från Statisticon var inbjuden till mötet för att, 

tillsammans med Ola Andersson, beskriva ett projektförslag för att 

etablera en kontinuerlig framtagning av basstatistik som underlag för 

behovsanalys vid samordningsförbunden. Tanken är att projektet ska 

finansieras med extern finansiering. Besked från departementen om 
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vilka möjligheter som finns angående detta, förväntas i slutet av 

januari. 

Beslut: 

Marie Svensson uppdrogs av styrelsen att skriva under och lämna in 

ansökan till projektet. 

Beslut: 

Styrelsen gav Ola Andersson i uppdrag att, tillsammans med Mats 

Forsberg arbeta vidare utifrån inriktningen. Frågan tas upp vidare på 

nästkommande styrelsemöte 2021-03-25. 

 

6.4 Uppföljning av effekter av Covid- 19 

Åsa Fichtel, SOF Uppsala, hade bjudits in till mötet för att berätta, 

tillsammans med Ola Andersson, om deras arbete med 

sammanställningen av den enkät som gått ut till förbunden i 

december. Syftet med enkäten var “att få ökad kunskap hur förbunden 

gjort samt även kunna informera intressenter som kan påverka 

situationen”. Denna sammanställning hade varit utsänd inför 

styrelsemötet. I samband med de frågor som behandlades i enkäten 

uppstod en diskussion i styrelsen angående lagstiftningen att inte få 

använda digitala tjänster. Ola Andersson kommer att ta med frågan 

om att använda digitala tjänster till Roy Melchert, SKR. 

Greta Henriksson, SOF Gotland, arbetar med att ta fram stödmaterial 

för att kunna genomföra digitala möten. Sammanställd information 

kommer att finnas på NNS hemsida. 

Beslut: 

Ola Andersson uppdrogs av styrelsen att, tillsammans med Åsa 

Fichtel arbeta vidare med materialet och bjuda in förbunden till 
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webbinarium där man får återkoppling av enkäten och därefter kan 

man arbeta vidare med de frågor som är aktuella. 

 

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas 

verksamhet 

6.5 Rapporter, Stoppa våldet, Indikatorerna 

En bilaga hade sänts ut inför dagens möte gällande en rapport till 

Länsstyrelsen i Östergötland kring projektet om hedersrelaterat våld. 

Projektet är inne på sista året och Anita Kruse, Charlotte Axelsson 

samt Ola Andersson kommer att ha ett planeringsmöte för att gå 

igenom hur man ska kunna sprida de erfarenheter och resultat som 

framkommit under de år som projektet pågått. 

Angående indikatorsverksamheten föreslog Marie Svensson att detta 

sätts upp på dagordningen på nästkommande styrelsemöte 2021-03-

25 med medverkan från Jonas Wells och Elin Asplund. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna och lägga dem till 

handlingarna. 

 

§7 Tjänstemannastöd 

Kenneth Andersson inledde med att föredra NNS uppdrag från 

årsmötet att hitta en väg för att säkerställa tjänstemannastödet. Hittills 

har NNS nyttjat en del av det egna kapitalet för att finansiera 

tjänstemannastödet. En långsiktig finansieringslösning behövs. 

De alternativ som diskuterades var crowdfunding, öka statliga medel, 

öka medlemsavgiften och sälja tjänstemannastöd. Styrelsen ansåg att 
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man skulle arbeta på samtliga av de föreslagna förslagen för att klara 

av de uppdrag som finns. Man ville inte sänka ambitionsnivån. 

Kenth Carlsson påpekade att man behöver titta på helheten i NNS 

budget och det arbete som görs som ska finansieras. 

Beslut: 

Styrelsen gav AU i uppdrag att arbeta vidare med de inspel som 

kommit från styrelsen. AU kommer att uppdatera styrelsen efter 

nästkommande AU-möte 2021-02-16 och 2021-03-12. Förslag till 

beslut från styrelsen kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 2021-

03-25. 

 

§8 Uppdrag från Årsmötet 2020- ev. extern revisor 

En rapport hade sänts ut inför styrelsemötet gjord av Fredrik Lundén, 

Kenneth Andersson och Ola Andersson. Denna föredrogs av Kenneth 

Andersson. I rapporten föreslogs att årsmötet beslutar: 

att förorda samma organisering av revisionen som hittills 

att förorda årsmötet att avsätta motsvarande 5 tkr i årligt anslag för 

köp av tjänst för revisorerna 

att föreslå årsmötet att godkänna rapporten och betrakta uppdraget 

som slutfört 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade enligt förslagen. 

 

§9 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

9.1 Information från SKR 

Roy Melchert, chef på SKR, var inbjuden till dagens styrelsemöte för 

att starta upp ett resonemang med NNS om ett ökat samarbete. Roy 

informerade att SKR nu håller på att arbeta fram ett underlag till en 
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eventuell skrivelse till regeringen, för att se över och utveckla Finsam-

lagstiftningen. Han såg gärna att NNS finns med och tillstyrker denna 

skrivning. Roy öppnade även upp för att NNS och SKR kunde öka 

samarbetet. Förslag på detta var gemensamma digitala seminarier, att 

göra gemensamma utspel och ta del av varandras skrivelser. 

 

Styrelsen ställde sig positiva till det ökade samarbetet. Man var 

överens om vikten att upprätthålla dialogen mer kontinuerligt. Viktigt 

att få till en förankring ute i förbunden för att se om de ställer sig 

bakom SKR:s förslag. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att föra fortsatt 

dialog med Roy Melchert och SKR hur vi gemensamt kan arbeta med 

olika insatser utifrån de olika perspektiv som finns. 

 

9.2 Svar på skrivning till försäkringskassan 

En bilaga med svar på en skrivning från Försäkringskassan hade sänt 

ut inför styrelsemötet. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att lägga svaret till handlingarna. 

 

9.3 För kännedom: Regeringsbeslut II:1 

En bilaga, ”Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt 

kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck”, hade sänts 

ut inför mötet där NNS stod med på sändlistan. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§10 Övrigt 

Tjänstedesign: 

Arbetsgruppen som jobbar med tjänstedesign, bestående av Meta 

Fredriksson-Monfelt, Mattias Bergström och Ola Andersson 

informerade om att SKR har ett program gällande nätverkande och 
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nätverksutbildning via sin organisering med innovationsguiden. Där får 

samordningsförbund vara med gratis, få utbildning och kunna sprida 

samordningsförbundens arbete. 

Gruppens förslag var att nätverket som NNS har går samman med det 

som finns på SKR. Information om detta kommer i form av ett 

nyhetsbrev till förbunden. 

Beslut: 

Styrelsen godkände rapporten och den lades till handlingarna. 

 

§11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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